
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  ارتفاع
 بنسبة 0,25 0/0 خالل شهر تشرين األول 1023

 
 بتحديث سلة السلع الغدائية واالستهالكية الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارةقام المكتب 

تثثمت تحثثديث بوزا  سثثلعاج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكاج كمثثا بحيثثث بصثثبحم ت ثثم  
 وبحجام بعب السلع لتصبح السلة الجديدة بككر مالئمة لواقع السوق المحلي.

لحركثثة بسثثعار سثثلة السثثلع الغالائيثثة واالسثثتهالكية جثثا م نتثثائا دراسثثة المكتثثب الفنثثي لسياسثثة األسثثعار  وقثثد
 كما يلي:  1023 بيلو مقارنة ب هر  1023 ت ري  األو  هر المكقتلة هال  

 

  بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : الحبوب والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي فئة
. مقابثث  (0/0 1البسثثكويم والكثثور  فالكثثي حثثوالي   فثثي بسثثعار مبيثثعرتفثثا  اال نتيجثثة ،0/0 0,21

  السلع في هاله الفئة. واستقرار باقي (0/0 -2االنهفاب في بسعار مبيع الطحي  حوالي  

 

  االرتفثا نتيجثة  ،0/0 0,21بنسابة  أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة مع ل ارتف  :ومشتقاتهافئة اللحوم 
 2ومعلبام الكورندبيف والسثردي    (0/0 7 حوالي  قطع الدجاج المحضرة والمكلجة مبيع في بسعار

وقطع السثم  المحضثرة  (0/0 -5  مستورد حوالي لحم البقر مبيع في بسعار . مقاب  االنهفاب(0/0
 باقي السلع في هاله الفئة. ، واستقرار(0/0 2معلبام المارتديال  و (0/0 1والمكلجة  

 

 ة نتيجث، 0/0 2,12 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا ب: فئة الباي  ومنتجاا  الحليا
 (0/0 1واالجبا  المستوردة   (0/0 3  والحليب المجفف (0/0 21 البيب  مبيع في بسعار االرتفا 

البلغثاري الجثب   مبيثع رفثي بسثعا مقاب  االنهفاب .(0/0 2  والجب  العكاوي واللبنة وحليب االطفا 
 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرارو (0/0 -2  والق قوا 

 

 :0002  ليلاة بلغا  بنسابة معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
 السلع في هاله الفئة. معظم في بسعار مبيع االستقرار نتيجة ،0/0

 

 0/0 -1,18 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه انخف  :فئة الفواكه. 

 

  :0/0 0,21 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

 ليلة جً ا  الفئة بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ انخف  :فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية 
واالرتفثا  فثي  (0/0 -3  حثوالي الحمص الحثب مبيع راسعب في االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,00بلغ  

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع الستقراراومقاب  . (0/0 2بسعار مبيع اللوز القلب  

 

   0,51 بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخف : والعسلفئة السكاكر والشوكوال والمربيا- 
 فثي بسثعار مبيثع االسثتقرارو (0/0 -2  ماكيال ثوكوو السكر في بسعار مبيع االنهفابنتيجة  ،0/0

 باقي السلع في هاله الفئة.

 



 نتيجثة ، 0/0 -2018 مع ل أسعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة انخف  :فئة الموا  الغذائية المتفر ة
 -2  ومعلبام الفو  المثدمي (0/0 -7  وال اي( 0/0 -8 حوالي  النسكافه مبيع في بسعار االنهفاب

 ،(0/0 2 حثوالي  الت ثيبيو رب البنثدورة والهثرد  والكاكثاو في بسثعار مبيثع االرتفا  مقاب . (0/0
 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع االستقرارو

 

 ضائيلة جاً ا بلغاا  بنسابة معاا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئااة انخفا  :ئاة المشاروبا  والمراباا ف 
 السلع في هاله الفئة. معظماالستقرار في بسعار مبيع  نتيجة، 0/0 0,01

 

 نتيجثثة ،0/0 0,18بنساابة  اااذئ الفئااةفاا  ساال  المعاا ل أسااعار مبياا   ارتفاا  :المشااروبا  الروحيااة 
 حثوالي (. مقاب  االنهفاب في بسثعار مبيثع البيثرة الوطنيثة0/0 2الويسكي   في بسعار مبيع االرتفا 

 .باقي السلع في هاله الفئةفي بسعار مبيع  االستقرارو (،0/0 -2 

 

  نتيجثة ،0/0 0,11 بنسابة ااذئ الفئاةفا  سال  المع ل أسعار مبي   ارتف  :موا  االستهالك الشخن 
باقي السلع فثي هثاله االستقرار في بسعار مبيع ( مقاب  0/0 3االرتفا  في بسعار مبيع مزي  الرائحة  

 .الفئة

 

  0,01ضائيلة جاً ا بلغا  معا ل أساعار مبيا  ماوا  ااذئ الفئاة بنسابة  ارتف  :موا  االستهالك المنزل 
 السلع في هاله الفئة. معظماالستقرار في بسعار مبيع  ، نتيجة0/0

 
 
 تشاارين األولخااالل شاهر  ارتفعا  لياه تكاون أسااعار سالّة الساال  الغذائياة واالسااتهالكية المثقلاة  اا  و

( 32/20/1023وحتا   2/2)مان  1023أّما حركة األسعار العاماة خاالل العاام  .0/0 0,22 بنسبة 1023
   .0/0 0,01ارتفع  بنسبة    فتكون 

 
الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفن  : إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  مالحظة

ف  وزارة اإل تنا  والتجارة  لماً أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهرياً "مؤشر الر م القياس  
 ألسعار االستهالك".

 


